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 48تب   43( كفحِ  1392/ )ثْبس، 1، ؿوبسُ چْبسم، ػبل داسٍّبي گيبّي

 

  همذهِ. 1

آاللِ  یب  صیٌتي اص خبًَادُداسٍیي ٍ گيبُ یه وليوبتيغ 

Ranunculaceae  اسصؽ صیٌتي ٍ داسٍیي ّبي خٌجِ اص وِ  اػت

ّبي صیجبتشیي گلداساي وليوبتيغ  (.Khalighi, 2000) خبكي داسد

 فشاٍاى ٍ صیجب ّبي ثِ ػلت داسا ثَدى گل هَخَد دس خْبى ثَدُ ٍ 

 
 ,Khalighi)اػت  پشچيي ّب ٍ حبؿيِ ّبپَؿؾ هٌبػت ثشاي 

ّضاس سلن، دس ّوِ  گًَِ ٍ چٌذیي  300ولوبتيغ ثب حذٍد  .(2000

چيي، طاپي،  ،اسٍپب ،ٌّذ، دًيب اص آهشیىب، اػتشاليب، آفشیمب هٌبعك

ّب هوىي اػت تىي یب گل .هغَلؼتبى ٍ ایشاى پشاوٌذُ اػت ،ػيجشي

 & Roh) ؿًَذخَؿِ اي ٍ ثشي ّب ثِ كَست هشوت دیذُ هي

 

 ًبهِ دارٍّبي گيبّيفصل
journal homepage: www.jhd.iaushk.ac.ir 

 
 

  (.Clematis orientalis L) ليوبتيظریش اسدیبدي )کؾت درٍى ؽيؾِ( ک
 

 3يهزضيِ تمي پَردّکزد، 2، ػبذاهلل لبعوي پيزبلَطي1احوذ خليمي، 1*ػلي ایشدي صبدق آببدي

 ؛زاىیتْزاى، ا مبتيٍاحذ ػلَم ٍ تحم ،يداًؾگبُ آساد اعاله ،يکؾبٍرس داًؾکذُ ، ،يػلَم ببغببً گزٍُ .1

*
 @yahoo.com (Email: Aliizadisa)  هغئَل هکبتببت 

 ؛زاىی، اٍاحذ ؽْزکزد ،يداًؾگبُ آساد اعاله ،يداًؾکذُ کؾبٍرس ،یيدارٍ بّبىيگ گزٍُ .2

 ؛زاىیفبرط، ا مبتيٍاحذ ػلَم ٍ تحم ،يداًؾگبُ آساد اعاله ،يبّيگ يؽٌبع غتیس گزٍُ .3

 
  

 

 چکيذُ        ؽٌبعِ همبلِ                                     

 20/01/1392  تبریخ دریبفت همبلِ:

 19/03/1392 تبریخ پذیزػ همبلِ:

 پظٍّـي -ػلوي ًَع همبلِ: 

 لَطيثيَتىٌَ هَضَع: 

کليوبتيظ اس گيبّبى سیٌتي ٍ دارٍیي اعت کِ تکثيز ٍ اسدیبد آى اس اّويت سیبدي همذهِ ٍ ّذف:  

ّبي رؽذ بز ریؾِ سایي ٍ رؽذ گيبُ در ؽزایط کؾت   کٌٌذُ تٌظيناثز در ایي پضٍّؼ  بزخَردار اعت.

 اي بزرعي گزدیذ.  درٍى ؽيؾِ

)ًفتبليي اعتيک NAA ّبي  َّرهَىثيز تأبِ هٌظَر بزرعي ریش اسدیبدي کليوبتيظ  رٍػ تحميك:

)ایٌذٍل بَتيزیک اعيذ( در   IBAگزم در ليتز( ٍ هيلي 6/0 ٍ 5/0 ،4/0 ،0 ّبي ) اعيذ( در غلظت

اًتْبیي در ُ اس کؾت ریش ًوًَِ ّبي جبًبي ٍ گزم در ليتز( بب اعتفبد هيلي 6/0 ٍ 5/0 ،4/0 ،0 ّبي ) غلظت

 ( بزرعي گزدیذ.MSیِ هَراؽيگي ٍ اعکَگ )اي حبٍي هحيط کؾت پب ؽزایط درٍى ؽيؾِ

ّبي درٍى ؽيؾِ  اکغيي بز رؽذ گيبّچِ ّبي هختلف ًتبیج ًؾبى داد کِ غلظت ًتبیج ٍ بحث:

صذ ریؾِ سایي ٍ تؼذاد ؽبخِ در گيبُ ؽبّذ هؾبّذُ ؽذُ اعت. ؛ بِ طَري کِ بيؾتزیي دردار بَد هؼٌي

ریؾِ سایي کبّؼ یبفت.  ،هَى بِ هحيط کؾتبب اضبفِ ًوَدى َّرکِ ًتبیج بِ دعت آهذُ ًؾبى داد 

هؾبّذُ  MSبِ هحيط کؾت  NAAهيلي گزم در ليتز َّرهَى  6/0بيؾتزیي کبّؼ بب اضبفِ ًوَدى 

ثيز هؼٌي داري داؽت ٍ هَجب أچٌيي اعتفبدُ اس ریش ًوًَِ ّبي جبًبي بز تؼذاد ؽبخِ گيبُ تگزدیذ. ّن

 افشایؼ تؼذاد ؽبخِ گيبُ گزدیذ.

ًتبیج ایي تحميك تبثيز هثبت ریش ًوًَِ ّبي جبًبي ٍ هحيط کؾت بذٍى : / صٌؼتيتَصيِ کبربزدي

 َّرهَى را در افشایؼ ریشاسدیبدي کليوبتيظ ًؾبى داد.

 :کليذ ٍاصگبى

 غيوبتيول  

 تٌظين وٌٌذُ ّبي سؿذ 

 سیض اصدیبدي 
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Song, 1997). ّب ّشهبفشٍدیت ّؼتٌذاغلت گل ((Loomey & 

Leeds, 2001 . 

اص هْوتشیي خَاف داسٍیي ایي گيبُ هي تَاى ثِ خبكيت ضذ 

، دسهبى خبي صخن ًبؿي اص گبص ٍ دسهبى ػش دسد ػفًَي وٌٌذُ، تت ثش

هذس ٍ دسهبى دسدّبي هفلل اؿبسُ ًوَد. اص هْوتشیي گشفتگي، 

تشويجبت اػتخشاج ٍ ؿٌبػبیي ؿذُ اص ػلبسُ اًذام َّایي ایي گيبُ 

 ,Ghasemi Pirbaloutiًبم ثشد ) هي تَاى ػبپًَيي ّبي هختلف سا

2008; Zhang et al., 2013 .) 

دسٍى ؿيـِ اي گيبّبى ػبلي، تٌظين وٌٌذُ ّبي س وـت د

ّبي هٌبػجي اص  غلظتّب هْن ّؼتٌذ.  اوؼيي سؿذ، هخلَكبً

ٍ یب ًفتبليي ( IAA)ّبي اوؼيي هثل ایٌذٍل اػتيه اػيذ  َّسهَى

  وٌٌذ ا تحشیه هيصائي دس گيبّبى س (، سیـNAAِاػتيه اػيذ )

(Taiz & Zeiger, 2006)چگًَگي تلوين دس هَسد اضبفِ  . دس

وشدى َّسهَى اوؼيي ٍ یب ػيتَويٌيي ثِ هحيظ وـت خْت سؿذ ٍ 

یب تمؼين ػلَلي، ثؼتگي ثِ ًَع للوِ ٍ گًَِ گيبّي داسد. ثِ ػٌَاى 

هثبل للوِ ّبیي وِ خَدؿبى اوؼيي وبفي تَليذ هي وٌٌذ، ثِ 

 & Baghaeri) ي سؿذ یب تمؼين ػلَلي ًيبص ًذاسًذاوؼيي اضبفي ثشا

Safari, 2009 .)وشیي ٍ ّن( وبساىKreena et al., 2002 ِث )

صهبیـي سا عشاحي ٍ آهٌظَس سیض اصدیبدي اسلبم هختلف ولوبتيغ 

 (micro-shoot)اخشا وشدًذ وِ دس آى اص دٍ ًَع سیض ًوًَِ سیض ؿبخِ 

ثِ دس ایي آصهبیؾ  بدُ ؿذ.ٍ للوِ چَة ًشم پٌح سلن ولوبتيغ اػتف

 هیشيثَت ٌذٍلیا تشيگشم دس ل يليه 5/0ثْتش اص  یيصا ـِیهٌظَس س

اص ًظش ًوًَِ  ًتبیح ایي آصهبیؾ ًـبى داد وِ  اػتفبدُ ؿذ. ذياػ

ٍ ٍصى خـه گيبُ هـبّذُ ًـذ  ـِیس ليدس تـى يتفبٍت يبّيگ

  افضایؾ یبفت.

 C.  integrifolia  x تٌْب دس دٍ گًَِهَفك  يـیسٍ یيصا ييخٌ

 C. viticella 2000 ,ؿذُ اػت ) گضاسؽ Mandegaran & 

Sieber) . هلشف  وِيدّذ دس كَست يًـبى ه مبتيتحمًتبیح

 ؾیثبؿذ ػالٍُ ثش افضا بصياص حذ ً ؾيث یيصا ـِیَّسهَى دس ٌّگبم س

 يیؿَد. ثٌبثشا يه بُيدس گ ي، ػجت ثش ّن صدى تؼبدل َّسهًٌَِیّض

 يدسخت يگًَِ ّب شيتىث يلظت َّسهَى، ثشاغ يیثْتش يييتؼ تياّو

ثِ  یيصا ـِیس يللوِ ّب ثشا یيتَاًب ييوبهال هـخق اػت. ّوچٌ

 داسد يآًْب ثؼتگ يوْبیٍ آًض هيفٌَل جبتي، تشويياوؼ يهحتَا

(Jafari & Bozari, 2010.)  اوؼيي دس سیـِ ّب ٍ ػبلِ ّب اص لحبػ

سیـِ ّب  ويفي ثِ یه ًحَ ػول ًوي وٌذ. اهب غلظت هغلَة دس

خيلي پبیيي تش اػت. ؿبخِ ّب اوؼيي سا ثِ سیـِ هٌتمل هي وٌٌذ. 

اوؼيي دس غلظت ّبي ون ػجت تحشیه سؿذ سیـِ ٍ دس غلظت 

چٌيي اوؼيي ظَْس طى ّبي ثبال اص سؿذ سیـِ خلَگيشي هي وٌذ. ّن

 & Taize) وٌذّبي ٍیظُ اي سا دس طًَتيپ ّبي هختلف تٌظين هي

Ziger, 2006 .) 

هختلف اصدیبد ثشاي اًَاع ولوبتيغ روش ؿذُ اػت. اهب  ّبيسٍؽ

ّب ثب ػبیش ولوبتيغ بًسٍؽ هٌبػت ثشاي افضایؾ ّش ولوبتيغ الضاه

وِ ّيچ هٌجغ هغوئي وِ ثيبى وٌذ اص اسلبم ضوي ایي یىؼبى ًيؼت.

ایي  ثَهي ایشاى دس اصدیبد ولوبتيغ اػتفبدُ ؿذُ اػت یبفت ًـذ.

ين وٌٌذُ ّبي سؿذ ثش سیـِ صایي ٍ تحميك ثِ هٌظَس ثشسػي اثش تٌظ

گيبُ ثؼيبس اسصؿوٌذ  تؼييي هحيظ وـت هٌبػت خْت اصدیبد

 دس ؿشایظ وـت دسٍى ؿيـِ اي اًدبم گشفت. وليوبتيغ ثَهي ایشاى

 ّب  هَاد ٍ رٍػ .2

 سٍؽ وبس .2-1

 1390ؿْشوشد دس ػبل  تحميمبت وـبٍسصيدس هشوض  كيتحم يیا

هتش  ػبًتي 20 ثب لغش يّبي ػفبل لذاىدس گ ّبللوِاًدبم ؿذ. دس اثتذا 

 ِيتْ ي. ثشادادُ ؿذ وـت  گلخبًِ ظیخبن هٌبػت دس ؿشا يحبٍ

سؿذ  يّب )للوِ ّب بّچِيگٍ خبًجي  يػأس يّب اص لؼوت ًوًَِ ضیس

ّب اص  ًوًَِ ضیس وشدى يػفًَ . خْت ضذذی( اػتفبدُ گشدبفتِی

دس  نیػذ تیپَولشي( 5ٍّ % 4، %3، %2، %1هختلف )% يّب غلظت

ثشاي تؼييي ثْتشیي غلظت خْت  مِيدل 20 ٍ 15، 10، 5 يّب صهبى

لغؼبت  يبدیاصد ضی. خْت سذیاػتفبدُ گشدضذ ػفًَي سیض ًوًَِ ّب 

 ,MS (Murashige & Skoog  ِیوـت پب ظيخذا وـت اص هح

ٍ  ّب ضًوًَِیس وشدى يػفًَ  پغ اص ضذ. ذیاػتفبدُ گشد( 1996

دس  ّب ضًوًَِی، سٌبسيَّد اله شیدس ص لیؿؼتـَ ثب آة همغش اػتش

 ظيهح تشيل يليه 30 يهخلَف وـت حبٍ يا ـِيدسٍى ظشف ؿ

سؿذ  يّب وٌٌذُ نيهختلف تٌظ يّب ثِ اضبفِ غلظت MSوـت 

 هتش يػبًت5/1تب  1هَسد اػتفبدُ ثِ اثؼبد  يّب ًوًَِ ضیوـت ؿذًذ. س

اص ػبلِ  ي( ّوشاُ ثب لؼوتيٍ ثِ كَست لغؼبت ته گشُ )خَاًِ خبًج

 . ذیگشد وـت

وـت  ظيهحپغ اص چٌذیي ٍاوـت سیض ًوًَِ ّب دس هحيظ 

MS  ّبي  َّسهَىحبٍيNAA  ًفتبليي اػتيه اػيذ( دس(
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)ایٌذٍل   IBAگشم دس ليتش( ٍ  هيلي 6/0ٍ  5/0 ،4/0 ،0 ّبي ) غلظت

گشم دس  هيلي 6/0ٍ  5/0 ،4/0 ،0ّبي ) ثَتيشیه اػيذ( دس غلظت

خبًجي ٍ اًتْبیي دس ؿشایظ دسٍى  ( ثب اػتفبدُ اص سیض ًوًَِ ّبيليتش

  .وـت دادُ ؿذ اي ؿيـِ

 يدس لبلت عشح تلبدف لیدس ّش هَسد ثِ كَست فبوتَس ؾیآصهب

غلظت ػبوبسص هَسد اػتفبدُ  ظیػِ تىشاس اًدبم ؿذ. دس توبم ؿشا ثب

گشم  5/7ٍ غلظت آگبس  هَسد اػتفبدُ هؼبدل  تشيل دسگشم  30هؼبدل 

 نيتٌظ 8/5ّش هَسد وـت هؼبدل  وـت دس ظيهح  pHثَد. تشيدس ل

وـت،  ظيؿذى هح ٍ خـه  ياص آلَدگ يشيخلَگ ي. ثشاذیگشد

پَؿبًذُ ؿذ. ظشٍف  لنيثب اػتفبدُ اص پبساف يا  ـِيظشٍف ؿ شاهَىيپ

سؿذ تحت  خْت ّب، ضًوًَِیس يهخلَف وـت حبٍ يا ـِيؿ

 يٍ دهب يىیػبػت تبس 8 ،یيػبػت سٍؿٌب 16 يدٍسُ ًَس ظیؿشا

 یيصا ـِیدس اعبله سؿذ لشاس گشفت. س گشاد ًتيػب دسخِ 3±25

 عَل يسٍص اًدبم گشفت ٍ پبساهتشّب 35پغ اص هذت  ّب ًوًَِ ضیس

 يّبئ ًوًَِ سؿبخِ( دٍ تؼذاد  صایي كذ سیـِدس ـِ،یتؼذاد س ـِ،یس

هخلَف وـت ثِ عَس وبهل سؿذ وشدُ ثَدًذ،  يّب ـِيوِ دس ؿ

 ظيػت آهذُ اص هحثِ د يّب بّهيگ ييچٌ. ّنذیگشد يشيگ اًذاصُ

ؿي ٍ  ت،يپ يوَچه )هحتَ يّب ثِ گلذاى يا ـِيوـت دسٍى ؿ

خْت سؿذ لشاس دادُ  يا گلخبًِ ظیٍ دس ؿشا ذیخبن( هٌتمل گشد

 لشاس گشفت. يثشسػ سدّب هَ آى يثمب ضاىيؿذًذ ٍ ه

 آهبسي تحليل ٍ . تدضی2-2ِ

 ِیهَسد تدض 17ًؼخِ  SPSSي ّب ثب اػتفبدُ اص ثشًبهِ آهبس دادُ

اص آصهَى داًىي دس  ّب ييبًگيه ؼِیهمب يلشاس گشفت ٍ ثشا ليتحلٍ 

 Excel2007. دس ًْبیت ًوَداسّب دس هحيظ اػتفبدُ ؿذ α%=  5ػغح 

  سػن گشدیذًذ.

 ٍ بحث ًتبیج. 3

 دسكذ آلَدگي .3-1

 يثشا هيضاى آلَدگي يیحبضش ًـبى داد وِ ووتش كيتحم حیًتب

دس صهبى دسكذ  3 نیػذ تیپَولشيثب ّ ؿذُ يضذػفًَ يّب ضًوًَِیس

وِ ثِ ػٌَاى ثْتشیي غلظت سٍؽ ضذ ػفًَي اًتخبة  ثَد مِيدل 15

 گشدیذ.

 اثش ًَع سیض ًوًَِ ثش پبساهتشّبي سؿذ . 3-2

اص دٍ ًَع سیض ًوًَِ خبًجي ٍ اًتْبیي ثشاي افزضایؾ دسٍى ؿيـزِ   

اثش ًَع سیزض   اي ولوبتيغ اػتفبدُ ؿذ. ًتبیح ثِ دػت آهذُ ًـبى داد

 ؼذاد ؿزبخِ گيبّزبى تحزت تيوزبس هؼٌزي داس ثزَدُ اػزت       ًوًَِ ثش ت

(01/0p< .)    ًَع سیض ًوًَِ ثش خوغ تؼذاد ؿبخِ ّزب اثزش هؼٌزي داسي

 ٍ سیض ًوًَِ خبًجي تؼذاد  ؿبخِ ثيـتشي تَليذ ًوزَدُ  اػزت  داؿت 

 .(1 ًوَداس)

  دس كذ سیـِ صایيثش IBA  ٍ NAAَّسهَى اثش  . 3-3

ِ  IBA هختلف  يوبسّبيت ِ یس بيّز  ثش دسكزذ ًوًَز داس ؿزذُ   ـز

ِ یدسكذ ًوًَزِ س  يیـتشيداؿت. ث يداس ياثشات هؼٌ داس ؿزذُ دس   ـز

گشم دس  يليه 4/0 ذياػ  هیشيثَت ٌذٍلیؿبّذ ثَد. ثؼذ اص آى ا وبسيت

 ّبي وشدُ، دسكذ ًوًَِ ذيداس ؿذُ سا تَل ـِیًوًَِ  س يیـتشيث تشيل

  ذياػز  هیز شيثَت ٌزذٍل یؿذُ ثزب ا  وبسيت يداس ؿذُ دس ًوًَِ ّب ـِیس

گزشم دس   يلز يه 6/0 ذياػز  هياػزت  ييٍ ًفتبل تشيگشم دس ل يليه 6/0

ِ یدس تؼزذاد ًوًَزِ س   يداس يتفبٍت هؼٌز  تشيل هـزبّذُ   ُداس ؿزذ  ـز

 .(2 ًوَداس) ووتش ثَد وبسّبيت شیٍ اص ػب ذیًگشد

 سیـِ  تؼذادثش IBA  ٍ NAAاثش َّسهَى  . 3-3

 ذيػا هیشيثَت ٌذٍلیؿبّذ ٍ ا وبسيدس ت ـِیتؼذاد س يیـتشيث

تؼذاد  يیـتشي. ثؼذ اص آى ثهـبّذُ گشدیذ تشيگشم دس ل يليه 4/0

گشم دس  يليه 5/0 ذياػ هیشيثَت ٌذٍلیا يوبسّبيهشثَط ثِ ت ـِیس

 گشیىذیثَد وِ ثب  تشيگشم دس ل يليه 4/0ثب غلظت  NAAٍ  تشيل

 ٌذٍلیا وبسيتدس  ـِیتؼذاد س يیووتش. ؿتٌذًذا يداس يتفبٍت هؼٌ

  5/0 ذياػ هياػت ييٍ ًفتبل  تشيگشم دس ل يليه 6/0 ذياػ هیشيثَت

 (.3 ًوَداس)ثَدُ اػت  تشيگشم دس ل يليه

 سیـِ عَل  ثشIBA  ٍ NAAاثش َّسهَى  . 3-4

ثَد.  ـِیعَل سدس ایي آصهبیؾ ؿذُ  يشياًذاصُ گ كفبت گشیاص د

پغ اص آى هشثَط ثِ ؿبّذ ثَد.  ـِیعَل س يیـتشيثثِ عَس هـبثِ 

 سوبيدس تداسي وبّؾ یبفت ثِ عَسي وِ عَل سیـِ ثِ عَس هؼٌي

NAA  هـبّذُ  ِـیهمذاس عَل س يیگشم ووتش يليه 6/0 ثب غلظت

 (.4 ًوَداسذ )گشدی

 ثش تؼذاد ؿبخIBA  ٍ NAAِاثش َّسهَى  . 3-5

 ضيثش تؼذاد ؿبخِ ً ييهختلف اوؼ يوبسّبياثش ت يدس ثشسػ

 هختلف ٍخَد داؿت. ثِ يوبسّبياثشات ت ييث يداس يتفبٍت هؼٌ
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. ثؼذ ذیؿبّذ هـبّذُ گشد وبسيتؼذاد ؿبخِ دس ت يیـتشيوِ ث يًحَ

 يیـتشيث تشيگشم دس ل يليه 4/0 ذياػ هیشيثَت ٌذٍلیا وبسياص آى ت

 شیثب ػب يداس يهؼٌ تفبٍت آى شیٍ همبدوشد  ذيتؼذاد ؿبخِ سا تَل

 هیشيثَت ٌذٍلیا يوبسّبيتؼذاد ؿبخِ دس ت يیداؿت. ووتش وبسّبيت

گشم دس  يليه 6/0 ثب غلظتNAA  ٍ  تشيم دس لگش يليه 6/0 ذياػ

 (.5 ًوَداس) دیذُ ؿذ تشيل

 
تؼذاد ؿبخِ وليوبتيغ دس ؿشایظ وـت ًوًَِ ثش  ضیاثش ًَع س .1ًوَدار

 دسٍى ؿيـِ
 

 
داس  ـِیس يّب ًوًَِ ضیثش دسكذ س IBA   ٍNAAاثش َّسهَى   .2ًوَدار

 ـِيوـت دسٍى ؿ ظیدس ؿشا غيوبتيؿذُ ول
 

 
 ثش تؼذاد سیـِ وليوبتيغ IBA  ٍ NAAثش َّسهَى ا .3ًوَدار

 

 
 ثش عَل سیـِ وليوبتيغ IBA  ٍ NAA  اثش َّسهَى .4ًوَدار

 

 

 ثش تؼذاد ؿبخِ  وليوبتيغ IBA   ٍ NAAاثش َّسهَى .5ًوَدار

 

( ثِ هٌظَس يٍ خبًج یيًوًَِ )اًتْب ضیًَع س اص دٍ ؾیآصهب يیدس ا

 ياـِيدسٍى ؿ ظیس ؿشاد ـِیس ليوٌٌذُ تـى يييػَاهل تؼ يثشسػ

اثشات دٍ  ييث يداس يتفبٍت هؼٌدس ایي آصهبیؾ اػتفبدُ ؿذُ اػت. 

ٍ عَل  ـِی، تؼذاد سداس ؿذُ ـِیدسكذ ًوًَِ س ثشًوًَِ  ضیًَع س

ایي دس حبلي اػت وِ اثش ًَع سیض ًوًَِ ثش تؼذاد  .ًذاؿتِ اػت ـِیس

هل ػَا بىيدس ثؿبخِ گيبّبى هَسد ثشسػي هؼٌي داس ثَدُ اػت. 

، ثِ ًوًَِ ّب  ػالٍُ ثش خٌغ ٍ گًَِ ضیس يدّ ـِیهَثش ثش س يبّيگ

خَاى ػبدُ تش  بّبىيدس گ ـِیس لي)تـى بُيػي گ ًظيش يهَاسد

 ـِیس يـیهشاحل سؿذ سٍ سد بّبىي)گ بُيگ ي، هشحلِ سؿذاػت(

لشاس داؿتِ ثبؿٌذ  يـیوِ دس هشحلِ صا يًؼجت ثِ صهبً يثْتش يدّ

 اًذام اص لغؼِ ّش يىیضي)اثش تَپَف بُيگ يًوًَِ سٍ تي، هَلؼداسًذ(

ثشخَسداس اػت هگش دس  ىؼبىی یيثبصصا تيظشف جبًی، تمش(بُگي خبف

ًوًَِ  يوِ ػي ًوًَِ هتفبٍت ثبؿذ( ٍ اًذاصُ ًوًَِ )گبّ يهَاسد

 ـِیساحت تش س ـتشيث یيػلت داؿتي هَاد غزاِ ث ذیثضسگتش ؿب يّب

 (.Baghaeri & Safari, 2009) تَاى اؿبسُ وشد ي، هدٌّذ( يه
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 يثزس يدس هشحلِ اٍل اص ًوًَِ ّب ؾیآصهب يیوِ دس ا یيآًدب اص

( اػتفبدُ ؿذُ ٍ دس هشحلِ يیيپب يىیَلَطیضيتبصُ سؿذ وشدُ )ػي ف

، ٍ ًوًَِ يا ـِيدسٍى ؿ ظیسؿذ وشدُ دس ؿشا ياص ػبلِ ّب ضيدٍم ً

گشفتِ  یياًتْب يًوًَِ ّب ضیثالفبكلِ ثؼذ اص خذاوشدى س يخبًج يّب

ٍ  يخبًج يهحل لشاس گشفتي للوِ ّب ييث يبدیص ِپغ فبكل ،ذؿ

 يىیَلَطیضياص لحبػ ػي ف يیٍخَد ًذاؿتِ ثٌبثشا یياًتْب يللوِ ّب

 ضیوِ س يبّبًيًوًَِ ّب ٍخَد ًذاؿتِ اػت. گ ضیس ييث يتفبٍت چٌذاً

لشاس  يـیدس هشحلِ سؿذ سٍ يّوگ ًذؿذ ِيّب تًْوًَِ ّب اص آى

گشفتِ ؿذُ  غیدس حبل سؿذ ػش يص ػبلِ ّبٍ ّوِ للوِ ّب ا ٌذداؿت

اص هَاسد فَق تفبٍت  هی چيّ يیااًذاصُ ثَدًذ، ثٌبثش هی جبًیٍ تمش

 يداس يچٌبى وِ تفبٍت هؼٌ آى ياثش دِيًذاؿتِ ٍ دس ًت يچٌذاً

 اًذ.  ، ًذاؿتِهـبّذُ ؿَد حیًتب ييث

هؼٌي ؿذُ كشفب تؼذاد ؿبخِ تفبٍت  يشيكفبت اًذاصُ گ يياص ث

الل دٍ )حذ ـتشيٍخَد تؼذاد خَاًِ ث شثش اث آىدليل وِ داؿت داسي 

ًوًَِ )  ضیاص ّش دٍ ًَع س لزاثَدُ اػت.  يخبًج يثشاثش( دس ًوًَِ ّب

 يا ـِيدسٍى ؿ شيدس تىثهي تَاى  ي( ثِ ساحت يٍ خبًج یياًتْب

 وِيیهذ ًظش داؿت ا ذیوِ ثب ياػتفبدُ وشد. هَضَػ يثَه غيولوبت

، ًوًَِ ّبػت ضیداس وشدى س ـِیف سّذ ؾیآصهب يدس هشحلِ اكل

فضب ٍ  تیٍ ثشٍص هحذٍد ـتشيؿبخِ ث ذيثبػث تَل ـتشيٍخَد خَاًِ ث

ًوًَِ  ضیس ِيتْ گشید يؿَد. اص ػَ يًوًَِ ّب ه ضیاثش هخشة آى ثش س

 یيًوًَِ اًتْب ضیس هیاص ّش ػبلِ تٌْب  شایػخت تش اػت ص یياًتْب

 يـتشيث يليتؼذاد خ اػت وِ ثِ يدس حبل يیٍ ا دوش ِيتَاى تْ يه

ثب اػتفبدُ اص ظشٍف  يیاوشد. ثٌبثش ِيتْ يًوًَِ خبًج ضیتَاى س يه

 گشدد. يؿذُ هشتفغ ه بدیوـت ثضسي تش هـىل 

 

 
همبیؼِ اثش تيوبسّبي َّسهًَي ثش سؿذ گيبُ وليوبتيغ دس ؿشایظ  .1ؽکل 

وـت دسٍى ؿيـِ )ؿىل ػوت ساػت گيبُ سؿذ یبفتِ دس ؿشایظ فبفذ 

هيلي گشم دس  5/0ؿىل ٍػظ ٍ آخش گيبُ سؿذ یبفتِ دس تيوبس  َّسهَى ٍ

 (.NAA   ٍIBAليتش

 

توبم  يياػتفبدُ ؿذ. وبسثشد اوؼ يياوؼ وبسيت اص ؾیآصهب يیا دس

ـِ داسؿذُ ، تؼذاد یس يدسكذ ًوًَِ ّبؿذُ ) يشياًذاصُ گ كفبت

( سا ، تؼذاد ؿبخِ ٍ عَل ؿبخِـِی، عَل سًوًَِ ضیدس ّش س ـِیس

 ييّوچٌ. وبّؾ دادُ اػت يداس يبّذ ثِ عَس هؼًٌؼجت ثِ ؿ

 يشياًذاصُ گ كفبتداس  يثبػث وبّؾ هؼٌ ييغلظت اوؼ ؾیافضا

 ضيثِ وبس سفتِ ً يياوؼ غلظت ؾیوبّؾ ثب افضا يیؿذُ اػت ٍ ا

ثب افضایؾ غلظت َّسهَى سیـِ صایي وبّؾ وِ يهشتجظ اػت ثِ ًحَ

 يًوًَِ ّب ضیسداس ؿذى  ـِیدس س يياثش اوؼ بىيث دس یبفتِ اػت.

دس  ييآهذُ اػت وِ اوؼ يا ـِيدسٍى ؿ ظیوـت ؿذُ دس ؿشا

وِ دس غلظت  يًبثدب ؿذُ دس حبل يّب ـِیس ليغلظت ون ثبػث تـى

 افتذيوبلَع اتفبق ه ليٍ تـى شديگيكَست ًو ـِیس لي، تـى بدیص

(Tabatabaei & Omidi, 2009.)  وِ ثب ًتبیح حبضش دس ایي تحميك

 يیثِ وبس سفتِ دس ا يّبييسػذ غلظت اوؼيًظش ه ثِ هغبثمت داسد.

 يهَضَع ثبػث ؿذُ وِ دسكذ ًوًَِ ّب ييثبال ثَدُ ٍ ّو ؾیآصهب

ؿذُ وبّؾ  يشياًذاصُ گ كفبت شیداس ؿذُ ٍ ثِ تجغ آى ػب ـِیس

ًوًَِ ّب  ضیس يثضسي وبلَع دس اًتْب يتَدُ ّب ضي. دس ػول ًبثذی

سغن  يًوًَِ ّب ػل يخّب ٍ ثشـِيؿ يدس ثشخ يهـبّذُ ؿذ ٍ حت

ًبثدب  ي، اػوبل ًـذُ ثَد، ػبلِ ّبیيثِ هٌظَس اًذام صا يوبسيت وِيیا

 وبلَع ؿشٍع ثِ سؿذ وشد. يتَدُ ّب يياص ث

وِ  یيحبلت ّب ييًوًَِ ٍ اوؼ ضیاثشات هتمبثل ًَع س يثشسػ دس

هـخق  ػبهلدٍ  يی( ايؼتيآًتبگًَ بی ؼتیٌشطيخبف )ػ شاتيثأت

اػذاد هَسد اػتفبدُ دس  يم اػذاد خوغ خجشثبؿذ هـبّذُ ًـذ ٍ توب

دس ّش  ييتَاى گفت اثش اوؼ يه يیاشثَد. ثٌبث ػَاهلته ته  يثشسػ

 يوبسّبيًوًَِ ّن دس توبم ت ضیثشاثش ثَدُ ٍ اثش س ًِوًَ ضیدٍ ًَع س

 ثَدُ اػت. ِيؿج يياوؼ

 ًتيجِ گيزي. 4

حبٍي غلظت ثؼيبس   MSثب تَخِ ثِ ًتبیح تحميك هحيظ وـت 

َسهَى اوؼيي ٍ اػتفبدُ اص سیض ًوًَِ ّبي خبًجي خْت سیض اًذن ّ

 اصدیبدي وليوبتيغ تَكيِ هي گشدد.
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